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ALUNOS DA ESCOLA MARIA CARMELITA 
RECEBERAM KIMONO PARA AULAS DE 
JUDÔ DO PROJETO ESPORTE NOS BAIRROS 
NESTA ÚLTIMA QUINTA-FEIRA (02) 🥋🥋🥋

CODESG AVANÇA NAS OBRAS 
DO MERCADO MUNICIPAL

MAIS DE DEZ VIAS RECEBEM RECAPEAMENTO 
EM GUARATINGUETÁ

Os alunos da Escola Maria Carme-
lita, no bairro Jardim Primavera, 
receberam nesta última quinta-feira 
(02), os kimonos para as aulas de 
judô do projeto “Esporte nos bair-
ros”. 

Realizado pelo Ajudôu, com o pa-
trocínio da Basf, via Lei Federal de 
Incentivo ao Esporte e apoio da Pre-
feitura Municipal de Guaratinguetá, 
as aulas do projeto são 100% gratui-

A CODESG (Companhia de De-
senvolvimento de Guaratinguetá) 
segue evoluindo com as obras do 
“Mercadão”, como é carinhosamen-
te chamado o Mercado Municipal 
de Guaratinguetá. Nesta semana, 
as equipes estão realizando a colo-
cação de pisos na área interna do 
mercado, dando uma nova cara ao 
local.

Vale lembrar que a fachada volta-

tas para todos os alunos beneficia-
dos.

A parceria entre o Ajudôu, a em-
presa Basf e a Prefeitura concede 
oportunidade para crianças e jo-
vens do município praticarem es-
portes sem custo para as famílias. 

Mais esporte e mais saúde para jo-
vens e crianças de Guaratinguetá!

da à rua Dr. Martiniano e os ca-
fés também evoluíram. Além disso, 
as bancas utilizadas pelos permis-
sionários, e as partes hidráulica e 
elétrica do local já passaram por 
melhorias.

As obras visam tornam o Mercado 
Municipal adequado para os comer-
ciantes, munícipes e turistas que 
usufruem do local.

FUNDO SOCIAL DE GUARATINGUETÁ RECEBE 
MAIS DE 1000 LITROS DE ÁGUA DA EEAR PARA 
DOAÇÃO ÀS FAMÍLIAS DO LITORAL NORTE
O Fundo Social de Guaratinguetá 
recebeu nesta última quinta-feira 
(02), uma doação de 1100 litros de 
água da EEAR (Escola de Especial-
istas de Aeronáutica). A água será 
destinada às famílias dos munícipios 
do Litoral Norte do Estado que 
foram afetadas pelas chuvas das 
últimas semanas.

A Prefeitura agradece a EEAR e 
ressalta que segue recebendo doa-
ções dos suprimentos que os litorâ-
neos mais precisam neste momento. 

- Água

- Fralda
- Material de limpeza
- Roupas masculinas e infantis

As doações podem ser entregues 
na sede do Fundo Social (Rua Sar-
gento Baracho, 79, Vila Paraíba), de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Quem não puder levar os suprimen-
tos até o local, pode ligar para os 
números (12) 3122-4030 ou (12) 3122-
2428 e falar com Mônica ou Eliane, 
que a equipe do Fundo Social vai 
até você buscar a doação.

Diversas vias de Guaratinguetá estão 
recebendo recapeamento nos últimos 
meses. As obras estão sendo realiza-
das pela Prefeitura em parceria com 
o Governo Estadual e DETRAN.

As estradas, ruas e avenidas recape-
adas são:

- Já finalizadas:

- Estrada da Colônia 
- Avenida da Exposição 
- Avenida Ministro Salgado Filho
- Rua Comandante Salgado 

- Avenida Presidente Vargas 
- Rua Barão do Rio Branco
- Ciclovia da Av. João Pessoa 
- Rua Caramurus

Serão recapeadas nos próximos dias:

- Avenida Carlos Rabelo Junior 
- Rua Guaranis
- Rua Joaquim Maia

É mais segurança e conforto para os 
pedestres e motoristas em Guaratin-
guetá!



GuaratinguetáDestaqueem
EDIÇÃO 073 - gUARATINGUETÁ 03 de MARÇO DE 2023

CONFIRA OS CURSOS GRATUITOS OFERECIDOS 
PELO SENAC DE GUARATINGUETÁ
Mais uma vez o Senac de Guaratin-
guetá está oferecendo cursos para 
a população com bolsas de estudo 
de 100%. São um total de 10 cursos, 
com início neste mês de março. 

As inscrições podem ser feitas pelo 
site do Senac. Para ser elegível, o 
candidato precisa cumprir alguns 
critérios:

- Não pode estar matriculado como 
pagante ou bolsista no Senac SP;
- Não ter abandonado curso no Se-
nac SP como bolsistas nos últimos 
06 meses;
- Ter renda per capita de até dois 
salários mínimos federais.

Confira abaixo os cursos oferecidos:

Temos 20 vagas para HABILITA-
ÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA 
EM LOGÍSTICA 

Temos 22 vagas para HABILITA-
ÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA 
EM ESTÉTICA

Temos 20 vagas para HABILITA-
ÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA 
EM RECURSOS HUMANOS

Temos 10 vagas para HABILITA-
ÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA 
EM FARMÁCIA

Temos 10 vagas para HABILITA-
ÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA 
EM PODOLOGIA

Temos 10 vagas para ADMINIS-
TRAÇÃO DE ARMAZENAGEM
- Para esse curso é necessário apre-
sentar Certificado de curso de 
Qualificação Profissional, ou Re-

gistro de ocupação em Carteira de 
Trabalho Profissional, ou Declara-
ção da empresa empregadora, ou 
Autodeclaração de trabalho/experi-
ência profissional.

Temos 10 vagas para PRÁTICAS 
MEDITATIVAS
- Para esse curso é necessário apre-
sentar Certificado de curso de Qua-
lificação Profissional, ou Registro 
de ocupação em Carteira de Tra-
balho Profissional, ou Declaração 
da empresa empregadora, ou Auto-
declaração de trabalho/experiência 
profissional.

Temos 10 vagas para TÉCNICAS DE 
REJUVENESCIMENTO FACIAL E 
CLAREAMENTO DE MANCHAS
- Para esse curso é necessário apre-
sentar Certificado de curso de Qua-
lificação Profissional, ou Registro 
de ocupação em Carteira de Tra-
balho Profissional, ou Declaração 
da empresa empregadora, ou Auto-
declaração de trabalho/experiência 
profissional.

Temos 20 vagas para CONTABILI-
DADE GERAL
- Para esse curso é necessário apre-
sentar Certificado de curso de Qua-
lificação Profissional, ou Registro 
de ocupação em Carteira de Tra-
balho Profissional, ou Declaração 
da empresa empregadora, ou Auto-
declaração de trabalho/experiência 
profissional.

Temos 25 vagas para AGENTE DE 
VIAGENS

Acesse www.sp.senac.br/guaratin-
gueta

CICLISMO DE GUARATINGUETÁ INICIA 
CALENDÁRIO PAULISTA BRIGANDO NO TOPO
Neste último domingo (26), a Equi-
pe de Ciclismo de Guaratinguetá 
participou da tradicional prova 
Copa Mazza de Ciclismo, que foi 
o pontapé inicial do calendário 
paulista, onde nossos atletas co-
meçaram com o pé direito. 

O desafio foi realizado por intei-
ro na Serra Histórica da cidade 
de Santos, no litoral sul do Esta-
do de São Paulo. Nossa cidade foi 
representada pelos atletas Marcio 

Vicente, Thales Fenando, Daniel 
Figueiras, Bruno Henrique, Luan 
Camanho e Gabriel Ferreira.

A prova teve aproximadamente 
300 participantes e os atletas de 
Guaratinguetá figuraram todos 
entre os 10 primeiros colocados da 
geral. Confira os resultados:

ELITE
Thales Fernando - 3º  

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REALIZARÁ 
MUTIRÃO DE CASTRAÇÃO EM MARÇO
A Secretaria de Meio Ambiente re-
alizará nos dias 09, 10 e 11 de março 
o Mutirão de Castração, a ação faz 
parte do Programa de Controle Po-
pulacional da Fauna Urbana (cães e 
gatos). O atendimento dos pets será 
feito no Ginásio de Esportes do Pe-
dregulho, das 7h às 16h.

O Mutirão pretende castrar 600 
animais no total, sendo 200 aten-
dimentos por dia. Nos dias 9 e 10 
de março serão atendidos os cães 
e gatos de munícipes e de famílias 
cadastradas no CADÚnico, e no dia 
11 serão atendidos os animais aco-
lhidos por protetoras de animais da 
cidade.

❗ATENÇÃO: Aos munícipes que 
não cadastraram seus pets e que 
ainda desejam o atendimento, é ne-
cessário falar com a Rui ou Alice 
da Secretaria do Meio Ambiente. 
É possível entrar em contato por 
meio do número (12) 3133-8006 ou 
(12) 3132-8902, e pelo e-mail: cadas-
tro.castracao@gmail.com

Lembrando que o atendimento dos 
cães e gatos de famílias cadastra-
das no CADÚnico e aqueles acolhi-
dos por cuidadoras de animais, é 
totalmente gratuito. Para o restan-
te do público geral, é cobrada uma 
taxa através de boleto emitido pela 

Secretaria do Meio Ambiente.

Só serão atendidos os animais já 
cadastrados na Secretaria de Meio 
Ambiente. Pets de outras cidades 
não podem ser castrados através 
deste programa.

Para aqueles que tiverem condições 
de ajudar, estarão sendo aceitas do-
ações de roupas, roupas cirúrgicas, 
casinhas, rações, coleiras ou demais 
itens para ajudar os animais caren-
tes em situação de rua. As doações 
podem ser feitas no Ginásio de Es-
portes do Pedregulho, nos dias e no 
horário do Mutirão de Castração. 
Todos os itens arrecadados serão 
encaminhados às protetoras de ani-
mais de Guaratinguetá, para serem 
distribuídos e usados em cães e ga-
tos em situação de rua. 

- Observação: Animais braquicefáli-
cos (Animais com focinho achatado. 
Exemplo:  Cães das raças Pug, Bull-
dog Francês e Inglês, Boston Ter-
rier, Boxer, Shih Tzu, Ihasa Apso, 
Pequinês, Maltês, Poodle, entre ou-
tros. E gatos persa, entre outros), 
não serão castrados no mutirão, por 
motivo de segurança da vida dos 
nossos queridos animais.

Ajude os nossos amiguinhos de 4 
patas, apoie essa causa!

Marcio Vicente - 5º  
Daniel Filgueiras - 8º  
Bruno Henrique - 9º
Gabriel Ferreira - 10º 

SUB-23

Luan Camanho - 2º 

Parabéns a todos os atletas e que 
nossa cidade possa ter um ano 
brilhante no esporte!
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REALIZARÁ SELETIVA PARA JOGOS 
DE MESA +60 ANOS DE IDADE🥋🥋🥋🥋

DOENÇAS ARBOVIROSES FORAM PAUTAS 
EM PALESTRA NESTA ÚLTIMA TERÇA (28) 🥋🥋🥋
A Secretaria Municipal de Saúde, 
por meio da Vigilância em Saúde, 
realizou uma palestra para apre-
sentar as prevenções das arboviro-
ses, como dengue, zika, chikungu-
nya e febre amarela. 

O  evento foi realizado no Au-
ditório da Secretaria Municipal da 
Educação, ministrado pelo médico 
veterinário da Vigilância Sanitária, 
José Eduardo. Conjuntamente, os 
representantes do Sincomércio, 
Casa do Sol Nascente e Secretaria 
de Turismo, também estiveram pre-
sentes, a fim de colaborar com os 
projetos contra a dengue. 

Os quadros epidemiológicos expos-
tos, ressaltaram que a dengue é a 
doença arbovirose mais presente 
na cidade, tendo o ralo externo, 
prato pingadeira e regador como 

O Fundo Social de Solidariedade de 
Guaratinguetá realizará no dia 21 
de março, às 14h, uma seletiva de 
Jogos de Mesa em sua sede, local-
izada na Rua Sargento Baracho, 79, 
Vila Paraíba.

A seletiva é direcionada para pes-
soas com +60 anos de idade que 
tenham interesse em participar 
dos jogos que acontecerão aqui em 
Guaratinguetá.

Destacamos que os idosos precisam 

os recipientes que mais contribuem 
para a transmissão.

Além da palestra, foi apresentado, 
também, o projeto “Patrulheiros da 
Dengue”, uma conscientização para 
as crianças da escola Fernando 
Alencar Pinto do bairro Santa Lu-
zia, que apontou maior número de 
casos do vírus.  

O projeto tem o propósito de en-
sinar os alunos sobre a dengue e 
evidenciar práticas para combater 
o mosquito transmissor, fazendo 
com que essas crianças levem e 
pratiquem em suas residências. 

É válido lembrar que todo cuidado 
é pouco e uma simples atitude 
pode combater o mosquito Aedes 
aegypti.

EM BUSCA DE NOVOS INVESTIMENTOS 
PARA GUARATINGUETÁ! 

UNIVESP ESTÁ COM INSCRIÇÕES ABERTAS 
PARA VESTIBULAR EM GUARATINGUETÁ

VENHA ASSISTIR AO AMISTOSO 
DE BASQUETE FEMININO ENTRE 
GUARATINGUETÁ E LORENA

O Prefeito de Guaratinguetá Mar-
cus Soliva e o secretário de Indús-
tria, Comércio e Convênios Rodrigo 
Muassab, tiveram agora há pouco 
uma importante reunião em São 
Paulo com a equipe do Investe SP, 
para tratar da possibilidade da vin-
da de novas indústrias para Gua-
ratinguetá, visto que é a Investe 
SP o órgão do Governo Estadual 
responsável para fazer a interface 

A UNIVESP (Universidade Virtual 
do Estado de São Paulo) está com 
inscrições abertas para o Vestibular 
UNIVESP 2023 até o dia 30 de mar-
ço. Ao todo, 120 vagas disponibili-
zadas entre três eixos sendo eles li-
cenciatura, computação, e negócios 
e produção, com três cursos em 
cada um deles, confira as opções:

Eixo das Licenciaturas:

- Letras
- Matemática
- Pedagogia

Eixo de Computação

- Bacharelado em Tecnologia da In-
formação
- Bacharelado em Ciência de Dados
- Bacharelado em Engenharia de 
Computação

Neste final de semana será disputa-
do, em Guaratinguetá, um amistoso 
de Basquete Feminino Sub-13 entre 
as equipes do FADENP Guaratin-
guetá e do CCL (Clube Comercial 
de Lorena).

O evento, organizado pela Secretaria 
de Esportes, terá entrada gratuita, e 
será realizado no sábado (04), às 10h 
da manhã, no Complexo Esportivo 
do Parque do Sol.

Por meio do FADENP (Fundo de 
Apoio ao Desporto Não Profissional), 
nosso município tem mais de três 
mil atletas sendo beneficiados, com 
mais de 30 modalidades disponíveis, 
como o basquete.

Deixamos aqui o convite para você 

com indústrias que procuram o go-
verno  interessadas em se instalar 
no estado.

Nas fotos eles estão com o Jorge 
Lima, Secretário de Desenvolvi-
mento Econômico do Estado, e com 
os senhores Yuri, Adam Fernandes 
e Henrique, que fazem parte da 
equipe da Investe SP.

Eixo de Negócios e Produção:

- Tecnólogo em Processos Geren-
ciais
- Bacharelado em Administração
- Bacharelado em Engenharia de 
Produção

As inscrições podem ser realizadas 
pelo site vestibular.univesp.br e as 
provas serão realizadas no dia 28 
de maio.

vir apoiar, tanto as atletas, quanto 
este esporte que só cresce em nosso 
município!

estar munidos dos seguintes docu-
mentos: cartão SUS, RG e CPF.

Confira quais jogos de mesa farão 
parte desta seletiva:
- Truco
- Dama
- Xadrez
- Dominó
- Buraco 

Venha participar e se divertir com 
a gente!
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PROGRAMAÇÃO DA PATRULHA DA 
DENGUE DESTE DOMINGO (05/03) 

PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS 
Nesta semana os bairros que 
receberão as visitas dos agentes de 
controle de endemias são: 
 
- São Dimas 
- Clube dos 500,  
- Engenheiro Neiva 
- Parque do Sol 
 
As ações consistem em visitas 

A Secretaria de Saúde realiza a 
Patrulha Contra a Dengue, projeto 
de combate à dengue com o obje-
tivo de visitar imóveis que estão 
com pendências, seja de recusa dos 
munícipes ou fechado durante a 
ação dos agentes de endemias. No 
domingo, a patrulha é realizada 
das 9h às 13h, confira o local: 
 
- Bairro Tamandaré 
 
As visitas são essenciais para que 
seja feita a orientação aos muníci-
pes e eliminação de possíveis 
criadouros com tratamento de 
larvicidas nos ralos. Nossos agen-
tes de endemias fazem as visitas 
domiciliares uniformizados e com 
crachás de identificação, e exercem 
o serviço com responsabilidade e 
atenciosidade aos detalhes. 

domiciliares, onde os agentes de 
controle de endemias desenvolvem 
ações de prevenção e controle da 
Dengue, Zika e Chikungunya 
 
Pode haver alterações na pro-
gramação devido a intercorrências 
como: condições climáticas, notifi-
cações de casos suspeitos e confir-
mados de arboviroses.

PREFEITURA PARTICIPA DE CELEBRAÇÃO 
DE 20 ANOS DO CAMINHO DA FÉ

COMUS E SECRETARIA DE SAÚDE REALIZARAM 
ABERTURA DA 10o🥋 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA 
SAÚDE NESTA ÚLTIMA QUINTA-FEIRA (02)

No último sábado (25), o prefeito 
Marcus Soliva e o Secretário de 
Turismo Mário Augusto repre-
sentaram a Prefeitura na cele-
bração de 20 anos do Caminho 
da Fé, realizada no Santuário 
Nacional de Aparecida.

A inclusão recente do Gome-
ral no Caminho da Fé oficializa 
uma rota muito utilizada pelos 
romeiros, que em breve conta-
rá com o inclusão Santuário de 

O Conselho Municipal da Saú-
de de Guaratinguetá, com apoio 
da Secretaria da Saúde, realizou 
nesta última quinta-feira (02) no 
Espaço Multiuso, a abertura da 
10º Conferência Municipal de 
Saúde.

O evento contou com presenças 
das autoridades e também com 
a palestra da Aparecida Linha-
res Pimenta, médica sanitarista 
e doutora em Saúde Coletiva 
pela UNICAMP, atualmente, se-
cretária executiva do COSEMS/
SP desde 2019, trabalhando no 
Ministério da Saúde em 2014 e 
2015.  

A conferência deste ano tem o 

Frei Galvão em seu trajeto.  O 
Caminho da Fé é inspirado no 
Caminho de Santiago de Com-
postela, na Espanha, e busca dar 
estrutura aos peregrinos.  

O evento reuniu as cidades da 
nossa região, com foco no turis-
mo religioso e participaram tam-
bém lideranças, proprietários de 
pousadas, apoios e guias com o 
propósito de trazer mais visibili-
dade aos pontos desta rota.

tema “Amanhã Vai Ser Outro 
Dia”, no intuito de debater a ga-
rantia de direitos dos munícipes 
e a defesa do SUS, a Vida e a 
Democracia. Pautas importan-
tes para formular as políticas de 
saúde e incluí-las no plano muni-
cipal de saúde. Os debates conti-
nuam ao longo desta quinta-feira 
e também nesta sexta-feira (03).

Venha fazer parte desse momen-
to grandioso, sua participação é 
muito importante!

Em caso de dúvidas entre em 
contato com a Secretaria de 
Saúde pelo telefone: 3123-2900.

 
A Prefeitura segue em alerta e 
pede a colaboração de todos os 
munícipes seguindo as medidas de 
prevenção em casa. 
Fique atento e se proteja! Se você 
agir, podemos evitar!

produção
ASSESSORIA de comunicação
prefeitura de guaratinguetá


